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Hiv-diagnose meedelen aan artsen en hulpverleners
Licht artsen en hulpverleners in. Zij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en ze mogen je geen zorgen weigeren omdat
je hiv hebt.

Voordelen
Artsen en hulpverleners inlichten over je serostatus [1] heeft verschillende voordelen.
Je krijgt de juiste zorg en behandeling.
Bij een voorschrift van andere medicatie wordt rekening gehouden met je hiv-remmers [2].
Ze hebben beroepsgeheim.

Beroepsgeheim
Artsen (ook tandartsen) en hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen je hiv-status niet meedelen aan
anderen, tenzij aan andere artsen en hulpverleners. Die zijn op hun beurt gebonden aan het beroepsgeheim en mogen het
niet doorvertellen.

Verduidelijk als arts of hulpverlener de positie waarin jij je bevindt.
Vertel dat je gebonden bent aan het beroepsgeheim.
Ga met patiënt- of cliëntgegevens om in overeenstemming met de wetgeving op de bewaring van
persoonsgegevens.
Geef zorg op de gepaste manier.
Vraag de persoon met hiv om te vertellen hoe hij of zij bepaalde zaken ervaart.
Bekijk eventueel wat de voordelen kunnen zijn om iemand wel of niet in te lichten?

Niet iedereen is hiv-deskundige
Ga er niet van uit dat alle artsen en hulpverleners alles weten over hiv. Laat hen eventueel contact opnemen met je hivreferentiecentrum [3].
Heb je als arts of hulpverlener vragen of angsten?
Informeer je.
Geef een persoon met hiv dezelfde behandeling, aanpak, zorg... dan mensen zonder hiv.
Praat erover.
Houd er rekening mee dat er geen meldingsplicht [4] is. En de standaard voorzorgsmaatregelen zijn voldoende om
besmetting te voorkomen.
Neem contact op met Sensoa Positief [5].

Discriminatie
Artsen mogen je geen zorgen of hulp weigeren omdat je hiv hebt. Doen ze dat toch, dan is er sprake van discriminatie [6].
Discriminatie omwille van hiv, kan je melden aan Sensoa Positief.
Bron:
Bijsluiter 2011, p.36; Sensoa - Factsheet voor mensen met hiv: Hiv in de tandartspraktijk
Teaser:
Artsen en andere hulpverleners mogen je geen zorg weigeren omdat je hiv hebt. Ze zijn bovendien gebonden aan het
beroepsgeheim.
Gerelateerde getuigenissen:
Mijn nieuwe tandarts
Mijn eerste date na mijn hiv-diagnose
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Sensoa Positief is er voor iedereen die geraakt is door hiv. Voor meer info surf naar www.levenmethiv.be, mail
positief@sensoa.be of bel 078-151.100.
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